
KOZMETIKA



Višja strokovna šola na Šolskem cen-
tru Novo mesto je ugledna in priznana 
izobraževalna ustanova, ki je s svojo 
usmerjenostjo v odličnost študija ter 
v kakovost strokovnega  in razvojne- 
ga dela pomemben dejavnik razvoja 
gospodarstva in storitvenega sektor-
ja v lokalnem in globalnem prostoru. 

Šola tesno sodeluje z delodajalci pri 
načrtovanju, razvijanju in posodablja- 
nju študijskih programov glede na 
potrebe trga dela, s čimer zagotavlja 
sodobnost in aktualnost študija ter s 
tem visoko zaposljivost diplomantov.

VIŠJA STROKOVNA 
ŠOLA

Šegova ulica 112
8000 Novo mesto 

študentski 
dom

Kje nas 
najdete?



Diplomanti po zaključenem študiju pridobijo 
strokovno-teoretično in praktično-uporabno 
znanje za delo v kozmetiki in velnesu. Nadgra-
dijo znanje o koži, naučijo se prepoznati bo-
lezenska stanja in diagnosticirati kozmetične 
probleme. Seznanijo se s sestavo, uporabo in 
pripravo kozmetičnih izdelkov. 

Naučijo se samostojnega načrtovanja in iz-
vajanja kozmetične nege obraza in telesa z 
zahtevnejšimi aparaturami, profesionalnega 
mejkapa, podaljševanja nohtov z lakiranjem 
in poslikavo, številnih vrst masaž, tudi reflek-
soconsko, zahtevno specialno pedikuro, pravil 
kulture vedenja in komunikacije, zakonitosti 
s področja podjetništva in kakovosti storitev.

ŠTUDIJSKI 
PROGRAM
KOZMETIKA

Kar 40 % študijskega programa se izvaja pri
delodajalcih v obliki praktičnega izobraževanja.

40 %



IZBIRNI MODULI

Specialna pedikura

Masažne tehnike

Estetika

Zdrav način življenja

Pridobi se znanje s področja specialnih tehnik pedi-
kure za odpravljanje težav vraščenih nohtov, namešča-
nje nohtnih sponk, izdelava nohtne protetike ... Znanje 
poglobi s praktičnim delom na strankah s sladkorno 
boleznijo s problemi nog in stopal.

Pridobi se znanja in spretnosti za izvajanje s področja 
refleksoconske masaže in alternativnih masažnih tehnik, 
pri katerih je zlasti poudarek na ayurvedski masaži, indij-
ski masaži, masaži s toplimi kamni in školjkami.

Spozna se izvajanje specialnega ličenja in manikire. Pri 
ličenju se seznani s tehnikami ličenja za različne prilož-
nosti ter osnove mask za doseganje različnih efektov. Pri 
manikiri se pridobi znanj podaljševanja, oblikovanja in 
poslikave nohtov z različnimi materiali.

Spozna se pomen telesnega gibanja, zdrave prehrane, 
duševne aktivnosti in osebne sprostitve, da zna stranki 
svetovati in jo usmeriti v zdrav način življenja.



PREDMETNIK

*S predmetom odprtega kurikula šola dopolni študijski program s poklicnimi 
kompetencami v skladu s potrebami lokalnih delodajalcev.

1. letnik
Strokovna terminologija v tujem jeziku 36 24 5
Poslovna komunikacija in vodenje 24 24 4
Računalništvo in informatika 12 36 4
Biokemija in farmakognozija 24 24 4
Anatomija, fiziologija z osnovami patologije 48 24 6
Mikrobiologija z epidemiologijo 36 12 4
Dermatovenerologija 36 12 4
Kozmetologija 24 24 4
Kozmetična nega 24 84 7
Predmet odprtega kurikula* 16 56 5
Praktično izobraževanje 400 13
Skupaj 60

2. letnik                                                                                   
Podjetništvo, trženje in kakovost storitev 48 24 5
Svetovanje za dobro počutje 24 48 5
Kultura vedenja 36 24 4
Delovanje in uporaba kozmetičnih naprav 36 72 8
Izbirni modul 10
Prosto izbirni predmet 5
Predmet odprtega kurikula* 16 56 5
Praktično izobraževanje 400 13
Diplomsko delo 5
Skupaj 60

število ur točke

predavanja vaje ECST



IZBIRNI MODUL PREDMETNIK

Aromaterapija
Uporaba eteričnih olj 16 56 5
Aromaterapija 16 56 5

Specialna pedikura
Problemi nog in stopal 16 56 5
Specialne tehnike pedikure 16 56 5

Estetika
Specialne tehnike manikire 16 56 5
Specialne tehnike ličenja 16 56 5

Zdrav način življenja
Duševna aktivnost in osebna sprostitev 16 56 5
Telesno gibanje in zdrava prehrana 16 56 5

Masažne tehnike
Refleksnoconska masaža 16 56 5
Alternativne masažne tehnike 16 56 5

število ur točke

predavanja vaje ECST

Estetika

Specialna
pedikura

Zdrav način
življenja

Masažne tehnikeAromaterapija

ali



PRIJAVA IN VPIS

Za redni in izredni študij je postopek prijave do-
ločen z razpisom za vpis v višje strokovno izo-
braževanje. Kandidati za vpis se prijavite z ele-
ktronskim prijavnim obrazcem na spletni strani 
Višješolske prijavne službe:
www.vss-ce.com/vps.

Izpolnjen prijavni obrazec natisnite in ga
s priporočeno pošiljko pošljite na naslov:

Višješolska prijavna služba
Šolski center Celje
Pot na Lavo 22
3000 Celje

ali skeniranega na e-naslov:
prijava.vps@sc-celje.si

POSTOPEK PRIJAVE

PRIJAVNI OBRAZEC



PRIJAVNA ROKA

1. PRIJAVNI ROK
Od sredine februarja do sredine marca.

2. PRIJAVNI ROK
Zadnji teden avgusta. 

Natančni prijavni roki so objavljeni v Razpisu 
za vpis v višje  strokovno izobraževanje in na 
spletni strani šole. Sprejeti kandidati boste pi-
sno obveščeni o datumu vpisa. Kandidati za iz-
redni študij se na še prosta vpisna mesta  lah-
ko vpišete tudi po drugem prijavnem roku v 
referatu za študentske zadeve do konca prvega 
tedna v mesecu oktobru.



POGOJI ZA VPIS

Opravljena splošna matura, poklicna 
matura (ali zaključni  izpit oz. diploma 
pred letom 2002).

Opravljen mojstrski, delovodski ali 
poslovodski izpit ter tri leta delovnih 
izkušenj in opravljen preizkus znanja 
iz slovenščine in matematike ali tujega 
jezika v obsegu, določenem za poklic- 
no maturo.

Spodbujamo oblikovanje študentove 
samozavesti, kreativnosti in odločnosti 
pri poslovnih odločitvah in reševanju 
strokovnih problemov.



OBLIKE IN
TRAJANJE ŠTUDIJA

REDNI ŠTUDIJ IZREDNI ŠTUDIJ

Redni študij traja dve leti in obsega 120 kreditnih 
točk po ECTS. Izvaja se ob delavnikih. Študijsko leto 
obsega 34 tednov izobraževalnega dela, od tega 24 
tednov izobraževanja v šoli in 10 tednov praktičnega 
izobraževanja pri delodajalcih oziroma v medpodje-
tniških izobraževalnih centrih.

Izredni študij je organizacijsko in izvedbeno prilagojen 
zaposlenim študentom, traja dve leti in pol in obsega 
120  kreditnih točk po ECTS. Študijski proces se izvaja 
dvakrat do trikrat na teden v popoldanskem času po 
sistemu zaporedne izvedbe predmetov oziroma naj-
več dva predmeta vzporedno.



PREDNOSTI 
ŠTUDIJA
NA NAŠI ŠOLI

WWW.

To je kanček, tega kar ponujamo, za ostale
informacije obiščite našo spletno stran

https://www.sc-nm.si/vss/programi/kozmetika

Delodajalci so vključeni v pripravo in
posodobitve študijskih programov

Zaposlitvene možnosti diplomantov 
so odlične

Prostorski in materialni pogoji omogo-
čajo razvoj strokovnih kompetenc

Možnost mednarodne izmenjave
(Erasmus+ ...)

Kakovosten in strokoven pedagoški 
kader (polovica iz gospodarstva)






